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ऄ ॅनी सलुीवन 

हलेन केलरची शिशिका

हलेनची शिशिका म्हणून ऄ ॅनी सुलीवन काम 

करु लागली. हलेनला ददसत नव्हते की 

बोलता-ऐकायला येत नव्हते. हलेनला 

शिकवणे ऄगदी ऄवघड होते. पण ऄ ॅनीने ते 

स्वीकारले. जेव्हा एनी सुलीवन छोटी होती 

तेव्हा शतला कमी ददसायचे. शतला स्पष्ट ददसत 

नसल्याने ती ब्रेल शलपी शिकली होती. 

त्यानंतर डॉक्टरच्या मदतीने शतचे डोळे 

चांगले झाले. मग हाताला जे पुस्तक शमळेल ते 

वाचायला शतने सुरुवात केली.

त्यानंतर ऄ ॅनी सुशलवन  काम खूप चोख केले, 

हलेन मोठी झाल्यावर खूप सिम झाली अशण 

ऄ ॅनी सुशलवन एक चांगली शिशिका म्हणून 

ओळखली गेली.



घोडागाडी एका जुन्या आमारतीजवळ येउन 

थांबली. त्यातून दोन मुले ईतरली. एक होती 

ऄ ॅनी सुलीवन, दहा वर्ाांची अशण शतचा 

भाउ शजमी, सहा वर्ाांचा. ऄ ॅनी शतचे डोळे 

शमचकावत होती कारण ईजेडाने शतच्या 

डोळयांना त्रास होइ. ती जवळपास दषृ्टीहीन 

होती. शजमीला ददसायचे, पण तो लंगडा 

होता.

“अपण कुठे अलोत?” ऄ ॅनीन ेशवचारले.

ते अले होते मेसाचसेट्समधील एका गररब 

मुलांच्या अश्रमात. ऄ ॅनी अशण शजमी शतथे 

रहायला अले होते. त्यांच्या कुटंुबामध्ये 

त्यांची जबाबदारी घेणारे कोणीच नव्हते. 

त्यांना रहायला घरही नव्हते.



ऄ ॅनीने शजमीचा हात घट्ट धरुन ठेवला 

जेणेकरुन तो कुठे जाउ नये. त्यांना 

एका छोट्या खोलीत नेण्यात अले. 

शजमीने ऄ ॅनीला सांशगतले की खोलीत 

एक टेबल, खुची अशण पलंग अह.े

त्यावेळी गरीब मुले ऄिा अश्रमात रहायची. 

फक्त मुलेच नाही, तर ऄिा अश्रमात सवव 

वयाच्या लोकांची गदी ऄसायची. काही वृद्ध 

होते, काही ऄंध तर काही ऄपंग होते.



शजमी खूप ऄिक्त होता. ऄनाथालयात 

अल्यावर काहीच मशहन्यात त्याचा मृत्यु 

झाला. ऄ ॅनी खूप खूप रडली. ऄ ॅनी अता 

खरच एकटी पडली. 

पण ऄ ॅनी अश्रमातल्या लोकांना अवडायची. ती 

खूप हुर्ार अशण ईत्साही होती. अशण जसजिी 

ती मोठी होउ लागली तिी ती चतुरही झाली. 

शतचे केस काळेभोर होते. ती हसरी होती. 

अश्रमातल्या शतच्या शमत्रांनी शतला ऄंधांसाठी 

िाळा ऄसतात ऄसे सांशगतले. शतला संधी 

शमळाली तर ती शिकंअर ह ेनक्की होते.

.



एके ददविी काही मोठे लोक ऄनाथाश्रम पहायला 

अल.े ऄ ॅनी धावतच त्यांच्याजवळ गेली अशण 

शतला िाळेत जायचे ऄसल्याचे सांशगतले. एका 

माणसाने शतला मदत करण्याचे वचनही ददले. 

त्यानंतर काहीच ददवसात ऄ ॅनीने बोस्टनच्या 

पर्ककन्स आंस्टीट्यूटमध्ये जायची तयारी केली.

ऄ ॅनीने अधीपासूनच पर्ककन्सबद्दल ऐकले होते.ऄंध 

मुलांसाठी ती प्रशसद्ध िाळा होती. शतथे लौरा 

शब्रजमैन नावाच्या एका मुलीला डॉ. सैम्युऄल 

शिडले होव यांनी शिकवले होते. लॉरा ना बोलू 

िकत होती, ना ऐकू िकत होती, ना बघू िकत 

होती. ती लोकांच्या हातावर ऄिरे ककवा िब्द 

“टॅप”करुन संवाद साधायची. अशण तेही शतच्यािी 

ऄिा टॅपपगने बोलायचे. डॉ होव अता हयात 

नव्हती. लॉरा ब्रीजमैन म्हातारी झाली होती पण 

पर्ककन्समध्येच रहात होती.



ऄ ॅनी खूप ईत्साही होती. बोस्टनला जातानाच्या 

रेल्वेप्रवासात शतने नवे कपड ेघातले. शतचा ड्रसे 

खूप तोकडा होता अशण ईंच टाचेचे काळे बूट 

खूप घट्ट होत होते. पण तरीही ऄ ॅनीला ते छान 

वाटत होते. ऄ ॅनी चौदा वर्ाांची होती अशण चार 

वर्ावपासून ऄनाथाश्रमात रहात होती. ते 

ऄनाथाश्रम सोडताना ती खूर् झाली होती.



पर्ककन्समधले ऄ ॅनीचे अयुष्य सोपे नव्हते. 

तेथील बऱ्याचिा मुली श्रीमंत घरातल्या 

होत्या. त्या श्रीमंत मुली एका 

ऄनाथाश्रमातल्या मुलीसोबत मैत्री करु 

आशच्छत नव्हत्या. ऄ ॅनी त्यांना खूप गावंढळ 

अशण शिष्ट वाटे. 

ऄ ॅनीला सुरुवातीला लहान मुलांच्या वगावत 

बसवल.े पण नंतर ती शतच्या वयाच्या मुलांसोबत 

ईत्तीणव झाली. त्यानंतर शतला ती िाळा अवडू 

लागली. ब्रेल शिकण्यासाठी शतने खूप कष्ट घतेले. 

कागदावर टोचलेली ईठावदार पबदचूी भार्ा 

म्हणजे ब्रेल. ज्याला स्पिव करुन ऄंध लोक 

वाचतात.

बे्रल अक्षरमाला



ऄ ॅनीला काही ददवसांनंतर डोळयांच्या 

ऑऄपरेिनसाठी हॉशस्पटलमध्ये पाठवण्यात अले. 

ऑपरेिननंतर शतला ऄशधक चांगले बघता येउ 

लागल.े अता ती शतच्या डोळयांनी अशण 

हातानंीसुद्धा वाचू िकत होती. खरतर, शतला जे 

शमळेल ते प्रत्येक पुस्तक ती वाचत होती. ती रात्री 

ईशिरापयांत वाचत बसायची.  डॉक्टरांनी शतला 

डोळयांची काळजी घेण्याचा सल्ला ददला कारण शतचे 

डोळे कधीच पूणव बरे होणार नव्हते. पण ऄ ॅनीला 

भरपूर काही जाणून घ्यायचे होते! ती डोळे दखुेपयांत 

वाचत रहायची.  



शवसाव्या वर्ी ऄ ॅनी पर्ककन्स आंशस्टट्य़ूट्मधून िॅज्युएट 

झाली. ती वगावतून पशहली अली. शतच्या एका 

शिशिकेने शतच्यासाठी सुंदर पांढरा ड्रसे शिवला. 

ऄ ॅनीने तो गवावने घातला. तो ददवस शतच्यासाठी 

सवावत अनंदाचा ददवस होता.

ऄ ॅनी िॅज्युएट झाल्याझाल्या शतला जॉब शमळाला.  

ऄलबामाचे कप्तान अशण श्रीमती केलन ह्ांना 

त्यांच्या लहान मुलीसाठी, हलेेनसाठी शिशिका हवी 

होती. ती सहा वर्ाांची मुकी, बशहरी, ऄंध मुलगी 

होती. ती जन्मतः ऄपंग नव्हती. पण दोन वर्ावची 

व्हायच्या ऄगोदरच एका अजाराने शतची दषृ्टी, 

ऐकण्या-बोलण्याची िमता शहरावून घतेली. अता 

हलेने एका ऄंधाऱ्या जगात जगत होती. शतच्यािी 

कोणाला बोलता येत नव्हते. शतच्या भशवष्याची 

शतच्या पालकांना पचता होती.



हलेनचे अइवडील शतला डॉ. ऄलेक्झांडर 

िाहम बेलकड ेघेउन गेले. त्यांनी टेशलफोनचा 

िोध लावला होता. अशण त्यांना 

बशहरेपणाबद्दल माशहत होते.

त्यांनी हलेेन चतुर ऄसल्याचे सांशगतले. त्यांनी 

पर्ककन्स आंस्टीट्यूटला पत्र शलहावे ऄसे केलसवना 

सुचवले. त्यांनीही पत्र पाठवले अशण त्यांना ईत्तर 

शमळाल.े ऄ ॅनी सुशलवन हलेनेची शिशिका म्हणून 

येणार होती. 



ऄ ॅनीला नोकरी शमळाल्याचा अनंद झाला 

होता. ती तरुण अशण िशक्तिाली होती. ती 

धाडसी होती. शिवाय ऄंधांबद्दल शतला 

माशहती होती.

लौरा शब्रजमेनवर ऄसणाऱ्या डॉ. होएसच्या 

नोंदी शतने सववप्रथम वाचून काढल्या. 

लॉरादखेील हलेेनसारखी होती. एनीला जे जे 

करणे िक्य अह ेते ती समजनू घते होती. 

ऄ ॅनीचे काम ऄवघड होते. त्यानंतर ऄ ॅनी 

लॉराला भेटायला गेली. टॅप करुन त्या 

एकमेकांिी बोलल्या. त्या वृद्ध मशहलेलाही 

हलेनेबद्दल जाणून घ्यायचे होते. शतने 

हलेनेला दणे्यासाठी एनीजवळ एक बाहुली 

ददली.



हलेेन घरी वाट बघत होती. काहीतरी 

वेगळे घडणार ऄसल्याची शतला जाणीव 

होत होती. एनीने एका ईदास अशण 

हरवलले्या मलुीला बसलले ेबशघतले. हलेेन 

शतच्या ऄंधाऱ्या जगातून बाहरे यावी 

म्हणून एनीने पूणव मनापासून प्रयत्न केले.

काहीही न शिकलेल्या हलेेनला एनीने थोड्याच 

वेळात बशघतले. हलेेनच्या वागण्यामुळे शतच्या 

पालकांना दःुख होइ म्हणून एनीला योग्य वाटेल 

ते करण्याची त्यांनी शतला परवानगी ददली. 

हलेने स्वतःला जे हवे ते ओरबाडून घेइ, ऄगदी 

दसुऱ्याच्या ताटातील जेवणही! एनीलाही 

हलेनेबद्दल खूप वाइट वाटले. पण तरीही शतला 

सामान्य माणसाप्रमाणे वागवायचे शतने ठरवले. 



त्या घरातील पशहल्या जेवणाच्यावेळी एनी हलेेनच्या 

िेजारी बसली. शतने जेवण हातात घेउन तोंडात 

कोंबणाऱ्या लहान मुलीला थांबवले. हलेेनला अश्चयावचा 

धक्का बसला अशण शतला रागही अला. ती जोरजोरात 

पाय अपटू लागली. एनीने घरातील बाकी साऱ्यांना 

खोलीतून बाहरे जायला सांशगतले. एनीने दरवाजाही 

बंद केला जेणेकरुन हलेनेला पळून जाता येउ नये. 

हलेनेने दरवाज्याला लाथ मारली अशण एनीच्या 

ऄंगावर धावून गेली. ती खूप अराडाओरडा करायला 

लागली. ती जशमनीवरही लोळली. एनीने शतला 

खुचीवर बसून शतच्याच  ताटातील जेवण चमच्याने 

खायची सक्ती केली. रुमालाचा ईपयोगही शिकवला. ह े

सारे शिकण्यासाठी खूप वेळ लागला. एनी थकली होती. 

शतने हलेनेला जाउ ददले. स्वतःही खोलीत गेली अशण 

पलंगावर पडून रडायला लागली. 



थोड्यावेळाने एनीला बरे वाटू लागले. शतला एक 

कल्पना सुचली. हलेनेला शतच्या कुटंुबापासून दरू 

घेउन जायचे शतने ठरवले. हलेेनला घरापासनू 

दरू एनीजवळ रहावे लागणार होते अशण एनीचे 

ऐकावे लागणार होते. दसुऱ्या ददविी शतने कप्तान 

केलरना ती अशण हलेेन दोघींनीच थोड्या 

ददवसांसाठी एकत्र रहाण्यासंबंधी शवचारले. 

कप्तानांना ही कल्पना रुचली नाही. हलेेनला 

ताब्यात अणण्यासाठी एकमेव कल्पना ऄसल्याचे 

एनीने सांशगतले. ऄखेरीस ते तयार झाले.  



जवळच ऄसणाऱ्या एका छोट्या घरात एनी हलेनेला 

घेउन गेली. शतच्या कल्पना प्रत्यिात अणण्याची 

सुरुवात वाइट झाली. हलेेन एनीला स्पिवही करु दते 

नव्हती. एनी शतला रात्री झोपवायला गेली तेव्हाही 

ती भांडली. पण ऄखेरीस दमून गेल्याने शतला झोप 

लागली. सकाळी ईठल्यावर एनीने हलेेनला कपड े

ददल.े हलेेनने ते खाली फेकून ददले. हलेेनने कपड े

बदलेपयांत एनीने शतला नाश्ता ददला नाही. काही 

ददवस ह ेऄसेच चालू होते.

हलेनेकड ेताकद होती, शिवाय ती हट्टी होती. पण 

एनीही तेवढीच हट्टी अशण जरा ऄशधक 

िशक्तिाली होती.



एके ददविी कप्तान अले अशण त्यांनी शखडकीतून 

पाशहले. त्यांनी हलेेनला खाली फरिीवर रात्रीच्या 

कपड्यातच बसलेले पाशहले. त्यांना राग अल्याचे 

एनीला कळले. शतला पुन्हा बोस्टनला पाठवायचा 

शवचार ऄसल्याचे शतला नोकराडून समजले. पण 

एनी शतच्या शनश्चयावर ठाम होती. हलेेनकड े

जाण्यापूवीच हलेनला िांत करायला हवे 

ऄसल्याचे शतच्या लिात अले.



जेव्हाजेव्हा ऄ ॅनी अशण हलेेनमध्ये संघर्व होइ 

तेव्हातवे्हा ऄ ॅनी हलेनेच्या हातावर िब्द “टॅप” 

करत ऄसे. हलेनेने ह ेपटकन ऄवगत केले. पण 

तरीही प्रत्येकाला नाव ऄसते ह ेशतच्या लिात 

येत नव्हते. प्रत्येक नावाला एक िब्द ऄसतो 

अशण ऄनेक िब्दांनी वाक्य तयार होते ह े

शतला समजत नव्हते. 

ऄखेरीस हलेेन जरा बरे वाटू लागली. ऄ ॅनीच्या 

डायरीत शतने नोंदवले की ऄ ॅनी अता तेवढी अक्रमक 

राशहली नव्हती. ऄ ॅनी अता शतला हात लावू िकत 

होती. ऄगदी हलेेनला मांडीवर बसवतही होती.

दोन अठवड्यानंतर ऄ ॅनी अशण हलेेन पुन्हा त्यांच्या 

मोठ्या घरी परतल्या. हलेेनमध्ये झालेले बदल पाहून 

केलसवही खूर् झाली. अता ती एकाजागी िांत बसून 

बाहुल्यािंी खेळू िकत होती. ऄ ॅनीने अता त्या 

कुटंुबाला बोटांवरील ऄिरे शिकवली जेणेकरुन तेही 

हलेेनसोबत सवंाद साधू िकतील.



वसंत सुरु झाला अशण ऄलाबामची हवा खूप 

सुंदर झाली. ऄ ॅनी हलेेनला बराच वेळ घराबाहरे 

दफरवत ऄसे. त्या दोघी िेतातले प्राणी पहायला 

जात, कधी जंगलातनू दफरुन येत. ऄ ॅनीला 

बऱ्याच गोष्टी स्पिावने अशण वासाने ओळखता 

येउ लागल्या. शतची बोटे सतत त्या िब्दांसाठी 

हलेनेच्या हातावर “टॅप” करत ऄसत. काहीवेळा 

तर िब्द अशण वस्तू यांची गल्लत होइ. 



"मग" अशण “पाणी” ह्ा दोन िब्दात शतची गल्लत 

होत होती. तो गोंधळ दरू करण्यासाठी शतला एक 

मागव सुचला. ती हलेेनला घराबाहरेच्या पाण्याच्या 

पंपावर घेउन गेली. हातामध्य ेमग ददला जणेेकरुन 

पंपावरच्या पाण्याने तो मग भरला जाइल. पंपातून 

वेगाने पाणी बाहरे अले अशण हलेेनच्या हातावर 

पसरल.े जसे पाणी हातावर अले ऄ ॅनीने “पाणी” ऄसे 

टॅप करुन दाखवले.  



ऄचानक हलेनेचा चहेरा बदलला. ऄंगात एकदम चैतन्य 

संचारले अशण ती स्वतःच “पाणी” ऄसे वारंवार बोलू 

लागली. शतने पंपाकड ेहात दाखवला, पुन्हा मैदानावर 

गेली अशण त्या सवाांची नावे शवचारायला लागली. हलेेन 

स्पिव करे त्या प्रत्येक वस्तूचे ती अता नाव शवचारु 

लागली. ऄगदी कमी वेळात शतने तीस नवे िब्द शिकून 

घेतले. ऄ ॅनी खूप खूर् होती. ऄखेरीस काळोख्या जगाला 

छेदनू बाहरे अल्याचे शतला कळले होते. शतने हलेेनला 

शतच्या अजूबाजूच्या जगासाठी एक दकल्ली ददली होती –

भार्ेची दकल्ली!  



त्यानंतर हलेनेला ऄ ॅनीला शतचे नाव शवचारले. 

ऄ ॅनीने “टीचर” ऄसे सांशगतले. त्यानंतर कायम 

हलेनसाठी ऄ ॅनीचे ह ेनाव होते.  

त्यारात्री हलेेनने ऄ ॅनीला शमठी मारली अशण 

शतचा पापा घेतला. ऄ ॅनी अनंदाने वेडी झाली 

होती. शतला माशहत होते की हलेनचे शतच्यावर 

पे्रम होते. हलेनेला मदत करण्यात शतला शतचे 

अयुष्य घालवायचे होते ह्ाची ऄ ॅनीला 

जाणीव होती.



ऄ ॅनीच्या नोकरीचा पशहला भाग समाप्त झाला 

होता. पुढची काही वर्े शतने हलेनेला घरी 

शिकवले. हलेेन हुर्ार अशण चाणाि होती. ती 

खूप पुढे जाइल ह्ाची हलेेनला खात्री होती.

हलेनेला आतरही लोक ऄनेक गोष्टी शिकवतील ह े

ऄ ॅनाला माशहत होते. शतने केलसवना हलेनला 

पुढच्या ऄभ्यासासाठी पर्ककन्स आंशस्टट्य़ूटला 

जाण्यासाठी परवानगी माशगतली. अता 

केलसवचाही ऄ ॅनीवर प्रचंड शवश्वास होता. ते 

तयार झाले.



पर्ककन्समध्येसुद्धा हलेेनला शिकवण्यासाठी 

ऄ ॅनी सतत शतच्यासोबत ऄसे. शतने हलेनला 

आतरांिी कसे बोलयचे, कसे ऐकायचे ह े

शिकवले. हलेन एका हाताची बोटे समोरच्या 

माणसाच्या ओठांवर, नाकाजवळ ककवा 

गळयावर ठेवीत ऄसे. शतला अवाज 

स्पिावतून जाणवत ऄसत अशण ती ते समजून 

घेइ. 

ऄ ॅनीच्या कामामुळे हलेेन केलर प्रशसद्ध 

झाली. जगभरातील लोक शतला ओळखू 

लागले. ऄनेक जण शतला भेटायला अले. 

ऄ ॅनीलाही ऄनेक नोकऱ्या अता सांगून 

यायला लागल्या. पण शतने हलेेनला कधीही 

सोडले नाही. कप्तान केलर शनवतवल्यानतंर 

श्रीमती केलर यांनी हलेनेची जबाबदारी 

ऄ ॅनीवर सोपवली.



कॉलेजमध्येही ऄ ॅनीने हलेेनची खूप मदत केली. ती 

शतच्या प्रत्येक वगावत शतच्यािेजारी बसे. हलेेनचा 

प्रत्येक ऄभ्यास ऄ ॅनीला वाचावा अशण ऄभ्यासावा 

लाग.े शतच्या ह्ा वाचनाने शतचे डोळे बरेचदा 

दखुत ऄसत. स्नातक पदवी समारंभाच्या ददविी 

ऄ ॅनीही हलेनेसोबत रंगमंचावर होती. शतला 

शतच्या शवद्यार्थथनीचे कौतुक होते, जी अता एक 

सुंदर तरुणी होती.



हलेनेच्या पदवीनंतरचे ददवस ऄ ॅनीसाठीही 

अनंददायी होते. त्या दोघींनी एक मोठे घर 

खरेदी केले. त्यांना भरपूर शमत्र होते. ऄ ॅनीला 

जेवण बनवायला अशण मनोरंजन अवडत 

ऄसे. शतने जॉन मॅकी ह्ा लेखकािी लग्न केले. 

ऄ ॅनीने लग्न होण्याऄगोदर हलेेन कायम 

त्यांच्यासोबत राहील याची खात्री करुन 

घेतली. जॉन अशण ऄ ॅनीने हलेेनला शतचे 

पशहले पुस्तक पूणव करायला मदत केली. “दद 

स्टोरी ऑफ माय लाइफ” ह ेजगातील 

लोकशप्रय पुस्तकांमधील एक झाले.



ऄ ॅनी खूप मेहनत घते होती. ती हलेनेचे शलखाण 

वाचायची अशण त्यात सुधारणा करायची. ती 

कायम हलेेनसोबत दफरायची अशण हलेेन काय 

सांगते ते समजवायची. घरातही कामे ऄसत. 

एकदा ऄ ॅनी अजारी पडली अशण लवकर 

अजारातून ईठण्यासाठी दसुरीकड ेरहायला 

गेली. शतला डोळयांचाही त्रास होउ लागला. 

जॉनही गेला अशण ह्ा दोघींना त्यांचे मोठे घर 

शवकावे लागले. त्यांच्याकडचे जवळपास सगळे 

पैसेही संपले. ऄ ॅनी अशण हलेने दोघींपैकी 

कोणीच पैसे साठवले नव्हते. त्यांनी ते गरीबांना 

ददले होते. ऄंधासाठी ऄसणाऱ्या ऄमेररकन 

फाउंडिेनला त्या कायम मदत करायच्या. 

पशहल्या महायुद्धात ऄंध झालेल्या जवानांना 

त्यांनी हलेेनच्या पुस्तकातून अलेले पैसे ददले.  



महायुद्ध संपल्यानंतर ऄ ॅनी अशण हलेेन हॉलीवूडला 

गेल्या. त्यांनी हलेेनच्या अयुष्यावर शचत्रपट काढला. 

तसेच त्यांनी ऄनेक िहरातनू प्रयोग केले. ह ेप्रयोग 

खूप गाजले अशण त्या दोघींना सुखाने रहाता येतील 

एवढे पैसे त्यांच्याजवळ जमा झाले. ह्ा वेळपयांत 

ऄ ॅनीचे डोळे खूप खराब झाले. तरीही शतने दसुरे 

पुस्तक पूणव करण्यात हलेेनला मदत केली. त्यानंतर 

शतला डोळयांनी ऄशजबात बघता येइनासे झाले. 

बहुतांिी ती ऄंध झाली.

पण अता शतच्याकड ेशतला मदत करायला 

पॉली थॉमसन होती. पॉली एक अनंदी स्कॉच 

मुलगी होती. ऄ ॅनीने पॉलीला हलेनेसोबत 

काम कसे करायचे ते शिकवले.



अयुष्याच्या ऄखेरच्या टप्पप्पयात ऄ ॅनी 

सुशलवनला ऄनेक दकताब शमळाले. ती 

हलेने केलरसोबत पन्नासहून ऄशधक वर्े 

होती, शतची शिशिका म्हणून, शतची 

जोडीदार म्हणून. ऄ ॅनीशिवाय हलेेन राहू 

िकणार नाही ऄसे काही लोकांना 

वाटायचे. पण ऄ ॅनी सववकाही जाणून होती 

अशण हलेेनही. शतची “टीचर” गेल्यानंतरही 

ती ऄनेक वर्व जगली. ऄ ॅनी सुलीवनने शतला 

चांगले धड ेददले होते.

समाप्त 


